
 

 

 

UCHWAŁA Nr XXIV –  23.30/19 

Senatu 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  

w Lublinie 

 

z dnia 30 stycznia 2019 r. 

 

w sprawie określenia zasad i trybu powołania  

pierwszej Rady Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
 
 

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669), Senat 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie uchwala, co następuje: 

 

§ 1  

1. Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb powołania pierwszej Rady Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

2. Przez użyte w niniejszej uchwale pojęcia rozumie się odpowiednio: 

1) Rada Uczelni – pierwszą Radę Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; 

2) UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; 

3) Komisja – komisję powoływaną przez Senat UMCS w składzie przewodniczący  

i czterech członków; 

4) Ustawa – ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.); 

5) Ustawa wprowadzająca – ustawę z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę 

– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669); 

6) wspólnota uczelni – wszystkich pracowników, studentów i doktorantów UMCS. 

 

§ 2  

1. Rada Uczelni składa się z: 

1) 3 członków powołanych z grupy osób stanowiących wspólnotę uczelni; 

2) 3 członków powołanych z grupy osób niebędących członkami wspólnoty uczelni; 

3) Przewodniczącego Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS. 

2. Przewodniczący Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS wchodzi do Rady 

Uczelni z mocy Ustawy, z dniem powołania pozostałych członków Rady Uczelni. 

3. Kadencja Rady Uczelni rozpoczyna się z pierwszym dniem miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym powołano członków Rady Uczelni i trwa do 31 grudnia 2020 roku.  

 

 



§ 3 

1. Do dnia 30 września 2019 r. Rada Uczelni realizuje wyłącznie zadania, o których mowa  

w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz art. 22 ust. 2 Ustawy.  

2. Kompetencje Rady Uczelni od dnia 1 października 2019 r. określi Statut UMCS, 

uchwalony na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 Ustawy w związku z art. 227 ust. 1 Ustawy 

wprowadzającej. 

 

§ 4 

Członkiem Rady Uczelni może być osoba, która: 

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) korzysta z pełni praw publicznych; 

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

4) nie była karana karą dyscyplinarną; 

5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach 

bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r.  

o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat  

1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), nie 

pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami; 

6) posiada wykształcenie wyższe – w przypadku członków Rady Uczelni, o których mowa 

w § 2 ust. 1 pkt 1-2; 

7) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji Rady Uczelni. 

 

§ 5  

1. Członkostwa w Radzie Uczelni nie można łączyć z: 

1) pełnieniem funkcji organu UMCS lub innej uczelni; 

2) członkostwem w radzie innej uczelni; 

3) zatrudnieniem w administracji publicznej. 

 

§ 6  

1. Kandydatów do Rady Uczelni, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 uchwały, może 

zgłosić: 

1) Rektor lub 

2) grupa co najmniej 5 członków Senatu. 

2. Zgłoszenia kandydata dokonuje się na piśmie. Musi ono posiadać pisemne uzasadnienie 

oraz podpisy osób zgłaszających kandydata. 

3. Każdy członek Senatu może poprzeć na zgłoszeniu nie więcej niż jednego kandydata 

będącego członkiem wspólnoty uczelni i nie więcej niż jednego kandydata niebędącego 

członkiem wspólnoty uczelni. Ograniczenie to nie dotyczy Rektora. 

4. Zgłoszenie kandydata wymaga jego pisemnej zgody oraz oświadczenia o spełnianiu 

wymagań określonych w § 4. Wzór zgody określa załącznik nr 1, a wzór oświadczenia 

załącznik nr 2 do uchwały. 

5. Kandydat z grupy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, składa również pisemne oświadczenie 

w sprawie kandydowania na przewodniczącego Rady Uczelni. Wzór oświadczenia określa 

załącznik nr 3 do uchwały.  

6. Kandydatów zgłasza się przewodniczącemu Komisji w terminie od dnia powołania 

Komisji do dnia 30 kwietnia 2019 r., godz. 12.00, z zastrzeżeniem § 7 ust. 5-6. 

 

 

 



§ 7  

1. W ciągu 7 dni od upływu terminu na zgłaszanie kandydatów Komisja dokona weryfikacji 

formalnej zgłoszonych kandydatur. 

2. Jeżeli kandydat został zgłoszony z naruszeniem zasad określonych w uchwale lub nie 

spełnia któregokolwiek z wymogów, o których mowa w § 4, Komisja odrzuca 

kandydaturę. Odrzucenie kandydatury jest ostateczne. 

3. Na podstawie przyjętych kandydatur, Komisja tworzy dwie listy kandydatów, odrębnie dla 

każdej z grup, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i pkt 2. 

4. Przewodniczący Komisji przekazuje Rektorowi listy, o których mowa w ust. 3, nie później 

niż w ciągu 9 dni od upływu terminu na zgłaszanie kandydatów. 

5. Jeżeli w wyniku weryfikacji liczba kandydatów będzie mniejsza niż liczba mandatów  

w Radzie Uczelni w grupach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, Komisja 

wyznacza dodatkowy 10-dniowy termin na zgłoszenia kandydatów i powiadamia o tym 

Rektora i członków Senatu.  

6. Po upływie dodatkowego terminu na zgłoszenia, ust. 1-5 stosuje się odpowiednio, przy 

czym na listach kandydatów uwzględnia się wszystkie dotychczas przyjęte przez Komisję 

kandydatury. 

7. Oświadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 5, zostają zdeponowane przez Komisję i nie 

podlegają ujawnieniu, aż do czasu powołania członków Rady Uczelni. 

 

§ 8  

1. Wyboru członków Rady Uczelni dokonuje Senat w głosowaniu tajnym, przy obecności co 

najmniej połowy statutowego składu Senatu. 

2. Głosowanie przeprowadza się osobno dla każdej z grup, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 

i pkt 2. Kandydatury do Rady Uczelni przyjęte przez Komisję są umieszczane na kartach 

do głosowania w kolejności alfabetycznej nazwisk. 

3. W każdym z głosowań, o których mowa w ust. 2, członek Senatu może oddać nie więcej 

głosów niż jest mandatów do obsadzenia w danej grupie. 

4. Szczegółowe zasady oddawania głosów ogłasza przed wyborem przewodniczący Komisji. 

 

§ 9 

1. Do Rady Uczelni powołane zostają osoby, które w głosowaniach, o których mowa w § 8 

ust. 2, uzyskały kolejno największą liczbę głosów, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Dla powołania w pierwszym głosowaniu wymagane jest uzyskanie przez kandydata 

poparcia więcej niż połowy liczby osób biorących udział w głosowaniu.  

3. Jeżeli w wyniku pierwszego głosowania nie dojdzie do obsadzenia wszystkich mandatów 

przypadających dla danej grupy, to głosowanie przeprowadza się ponownie w tej grupie  

z wyłączeniem tych kandydatów, którzy uzyskali już mandat w pierwszym głosowaniu.  

W ponownym głosowaniu do Rady Uczelni powołane zostają osoby, które uzyskały 

kolejno największą liczbę głosów. 

4. W przypadku gdy w głosowaniu więcej niż jeden kandydat uzyska taką samą liczbę 

głosów, uprawniającą do powołania do Rady Uczelni, przekraczając tym samym liczbę 

mandatów w danej grupie, to ponowne głosowanie przeprowadza się spośród tych 

kandydatów, przy czym do Rady Uczelni powołane zostają osoby, które uzyskały kolejno 

największą liczbę głosów. 

5. Jeżeli w wyniku zastosowania procedury określonej w ust. 4 nie uda się obsadzić 

wszystkich mandatów, to procedurę powtarza się aż do obsadzenia wszystkich mandatów.  

6. Przy ponownych głosowaniach do Rady Uczelni, o których mowa ust. 3-5, stosuje się 

odpowiednio § 8 ust. 3. 

 



§ 10  

1. Wyboru przewodniczącego Rady Uczelni dokonuje Senat spośród członków powołanych  

z grupy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2, o ile wyrazili oni wcześniej pisemną zgodę na 

kandydowanie na przewodniczącego Rady Uczelni.  

2. Wyboru przewodniczącego dokonuje się bezwzględną większością głosów w głosowaniu 

tajnym, przy obecności co najmniej połowy statutowego składu Senatu. 

3. Jeżeli w głosowaniu żaden z kandydatów nie otrzyma bezwzględnej większości głosów, 

przeprowadza się ponowne głosowanie. 

4. W głosowaniu w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Uczelni każdy członek Senatu 

może oddać głos tylko na jednego kandydata.  

5. W przypadku braku wyboru przewodniczącego Rady, jego obowiązki – do czasu wyboru 

przewodniczącego Rady – pełni najstarszy z członków Rady Uczelni powołany z grupy,             

o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2. 

6. Szczegółowe zasady oddawania głosów ogłasza przed wyborem przewodniczący Komisji. 

 

§ 11 

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Uczelni (o którym mowa w § 2 ust. 1 

pkt 1 lub pkt 2) w trakcie kadencji, Senat niezwłocznie powołuje w to miejsce nowego 

członka Rady Uczelni. Do powołania nowego członka stosuje się postanowienia § 3-9. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu przewodniczącego, Senat wybiera nowego 

przewodniczącego spośród członków Rady powołanych z grupy, o której mowa w § 2  

ust. 1 pkt. 2, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Stosuje się odpowiednio § 10. 

3. Z dniem zakończenia sprawowania funkcji przez przewodniczącego samorządu 

studenckiego jego członkostwo w Radzie Uczelni wygasa. Nowy przewodniczący 

samorządu studenckiego z dniem wyboru na tę funkcję staje się członkiem Rady Uczelni.  

 

§ 12 

W przypadkach wątpliwości dotyczących zasad i trybu powołania Rady Uczelni, które nie są 

uregulowane przepisami Ustawy lub uchwały, rozstrzyga je Rektor. 

 

 

§ 13 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                         Przewodniczący Senatu UMCS 

                       REKTOR 

 

                                                  

 

                          prof. dr hab. Stanisław Michałowski 

 



Załącznik nr 1 
 

 
 

 
 
 

ZGODA NA KANDYDOWANIE  
DO RADY UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE 

 
 
 
 

Ja, niżej podpisany ………………………………………………….. niniejszym wyrażam 
zgodę na kandydowanie do pierwszej Rady Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  
w Lublinie. 
 
 
 
 

Lublin, dn. …………     …………………………… 



Załącznik nr 2 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Ja, niżej podpisany ……………………………………….. oświadczam, że: 

1) mam pełną zdolność do czynności prawnych; 
2) korzystam z pełni praw publicznych; 
3) nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe; 
4) nie byłem(am) karany(a) karą dyscyplinarną; 
5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałem(am)  

w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia  
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 
bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.1), nie pełniłem(am) w nich służby ani nie 
współpracowałem(am) z tymi organami. 

6) nie pełnię funkcji organu UMCS lub innej uczelni; 
7) nie jestem członkiem w radzie innej uczelni; 
8) nie jestem zatrudniony w administracji publicznej. 

 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń  
(art. 233 §1 i § 6 Kodeksu Karnego), oświadczam, że wszystkie dane podane 
przeze mnie w niniejszym oświadczeniu są prawdziwe oraz zgodne  
z rzeczywistym stanem rzeczy. 
 
 
 
 

Lublin, dn. …………     ……………………………. 
       



Załącznik nr 3 
 

 
 

 
 
 

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KANDYDOWANIA  
NA PRZEWODNICZĄCEGO RADY UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ  

W LUBLINIE 
 
 
 
 

Ja, niżej podpisany ………………………………………………….., w przypadku powołania 
mnie na członka pierwszej Rady Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
niniejszym wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na kandydowanie na jej 
Przewodniczącego. 
 
 
 
 

Lublin, dn. …………     …………………………… 
 
 
 
*niewłaściwe skreślić  
 


